De leidraad organisatiebeheersing
Organisatiebeheersing in de lokale sector

De definitieve versie van de leidraad organisatiebeheersing in de lokale besturen is beschikbaar.
Audit Vlaanderen is op 1 januari 2014 gestart met organisatie-audits waarbij de focus ligt op de management en
ondersteunende processen of thema-audits gericht op een specifieke materie. De interne werking zal dus onder
de loep worden genomen wat vele besturen ertoe aanzet om de eigen organisatiebeheersing te evalueren en te
verbeteren.
Tijd voor actie!
Wat is organisatiebeheersing?
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid
te verschaffen over:
• Het bereiken van doelstellingen;
• Het naleven van wetgeving en procedures;
• De beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
• Het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
• De bescherming van activa.

Organisatiebeheersing als component van BBC
Organisatiebeheersing is gericht op het optimaliseren van de interne werking van het bestuur, zodat de beleidsuitvoering op
een effectieve en efficiënte wijze ondersteund kan worden.
Organisatiebeheersing is dus gericht op het opvolgen en verbeteren van de effectiviteit van de beheerscyclus.
Een performante beheerscyclus steunt op twee pijlers:
• Een effectieve toewijzing (delegatie) van verantwoordelijkheden;
• Een efficiënt systeem van controles om de toegewezen verantwoordelijkheden op te volgen.
De effectiviteit hiervan wordt geëvalueerd aan de hand van audits uitgevoerd door Audit Vlaanderen.

Decreet betreffende de Beleids-

en Beheerscyclus van de lokale sector

Beleidscyclus

Beheerscyclus

“Welk beleid wil het bestuur in
de huidige legislatuur realiseren?”

“Laat onze interne werking toe om het beleid op
een effectieve en efficiënte wijze te ondersteunen?”

Politiek proces

Ambtelijk proces
Toewijzen van
verantwoordelijkheden

Beleidsplanning (meerjarenplan en budget)

Inbouwen van de
nodige controles

Beleidsuitvoering

Raamwerk:
Beleidsopvolging (jaarrekening)

Beleidsbijsturing
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Wat betekent dit concreet?
Organisatiebeheersing is een cyclisch proces. Het
bestuur zal zich de volgende vragen stellen:
•
•

•

•

Welke thema’s of processen beheersen we
onvoldoende? Waar liggen onze prioriteiten?
Waar loopt het fout? Hoe kunnen we de knelpunten
verhelpen? Hoe gaan we praktisch te werk om dit te
realiseren?
Worden de verbetervoorstellen uitgevoerd volgens
plan? Heeft het verbetertraject tot het gewenste
resultaat geleid?
Hoe rapporteren we over organisatiebeheersing aan
het managementteam? Hoe rapporteren we over
organisatiebeheersing aan de Raad?

Identificeren
van risico’s

Rapportering

Evalueren
risico’s

Monitoring

Identificeren
beheersmaatregelen
Implementeren
van
beheersmaatregelen

Specifiek voor de lokale sector ontwikkelde Deloitte de toolkit organisatiebeheersing, Voor elk thema uit de
Leidraad Organisatiebeheersing omvat de toolkit een concrete vragenlijst, op basis waarvan de maturiteit
terzake geëvalueerd kan worden. Tevens omvat de toolkit zeer concrete voorbeelden van maatregelen en
acties die een bestuur kan ondernemen om de maturiteit te verhogen.

Hoe kan Deloitte u helpen?

Systeem van
organisatiebeheersing

Een traject voor begeleiding bij het opzetten van een systeem van organisatiebeheersing wordt steeds op
individuele basis en in functie van de specifieke behoeften van de klant uitgewerkt. Het kan bestaan uit
het opzetten van een internecontroleproces, het structureren van de internecontrolefunctie, opleiding en
coaching van de verantwoordelijken, ontwikkelen van sjablonen voor analyse, opvolging en rapportering.

Begeleiding bij het opmaken
van een meerjarenplan
organisatiebeheersing

In deze projecten wordt aan de hand van een analyse van recente incidenten, klachten, auditverslagen of
aan de hand van een strategische risicoanalyse op basis van de Leidraad Organisatiebeheersing bepaald
welke thema’s of processen het bestuur dient op te nemen in haar meerjarenplan organisatiebeheersing.
Centraal in deze projecten staan het selecteren van de juiste prioriteiten en het verantwoorden van deze
prioriteiten, zowel tegenover interne als tegenover externe belanghebbenden.

Begeleiding bij het evalueren
van de maturiteit voor een
specifiek thema of proces

Op basis van de toolkit organisatiebeheersing wordt geanalyseerd in welke mate het bestuur voor een
bepaald thema voldoet aan de internecontrolevereisten uit de Leidraad Organisatiebeheersing. Voor elk
thema uit de Leidraad omvat de toolkit een concrete vragenlijst, op basis waarvan de internecontrolematuriteit van het bestuur geëvalueerd kan worden. Tevens omvat de toolkit zeer concrete voorbeelden van
maatregelen en acties die een bestuur kan ondernemen om de maturiteit van de organisatiebeheersing
te verhogen.

Begeleiding bij het opvolgen
van de effectiviteit van het
verbetertraject

Tot slot kan Deloitte ook ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van een methodiek voor het
opvolgen van de effectiviteit van nieuw ingevoerde beheersmaatregelen. Samen met het bestuur wordt
een dashboard met opvolgingsindicatoren uitgewerkt, dat zowel voor interne opvolgings- als voor
rapporteringsdoeleinden gebruikt kan worden.
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Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:

Marijke Borghgraef
Manager Publieke Sector
+32 2 800 21 41
mborghgraef@deloitte.com

Jan Van Looveren
Manager Publieke Sector
+32 3 800 89 57
jvanlooveren@deloitte.com

Tom Van Cauwenberge
Vennoot
+32 2 800 22 79
tvancauwenberge@deloitte.com
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